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Uczniowie informowani są o wymaganiach na poszczególne oceny w pierwszym 

tygodniu nauki. Przedmiotowy System Oceniania jest dostępny do wglądu u nauczyciela 

przedmiotu, a także jest zamieszczony na szkolnej stronie internetowej. 

- Wymagania na poszczególne oceny są zgodne z WSO. 

- Wymagania na poszczególne oceny dla uczniów z dysfunkcjami ustala się indywidualnie  

w zależności od dysfunkcji ucznia oraz wskazówek i zaleceń przekazanych przez poradnie. 
 

 
 

 

 

 

 

1. Skala ocen  

Zarówno w : ocenianiu cząstkowym, jak i  półrocznym , oraz rocznym stosuje się następujące 

stopnie i ich cyfrowe odpowiedniki: 

     1 - niedostateczny  

2 - dopuszczający 

3 - dostateczny 

4 - dobry 

5 - bardzo dobry  

6  - celujący 

dodatkowe oznaczenia - , + 

 

2.  Przedmiot oceny 

Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki zajęć. 

Ocenianiu podlegają: 

 Sumienność i staranność w wywiązywaniu się z obowiązków 

wynikających z przedmiotu. 

 Zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć. 

 Stosunek do partnera i przeciwnika. 

 Stosunek do własnego ciała. 

 Aktywność fizyczna. 

 Postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych 

 dla poszczególnych klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami 

 Osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność wykonania zadania i 

poziom zdobytej wiedzy 

3. Kryteria ocen 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykazuje się szczególnym zaangażowaniem 

w pracy, twórczą postawą, umiejętnościami i wiadomościami  wykraczającymi poza 

program nauczania w danej kasie. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, chętnie 

uczestniczy w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, bierze udział w konkursach, zawodach i 

olimpiadach, reprezentując szkołę. 



Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który całkowicie opanował zadania z poziomu 

 rozszerzonego dla danej klasy. Bardzo wysoka jest staranność i sumienność w wykonywaniu 

zadań i za angażowanie w przebieg lekcji oraz stopień przygotowania się do 

zajęć. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, systematycznie doskonali swoją 

sprawność motoryczną i osiąga duże postępy w osobistym usprawnieniu. Uczestniczy czynnie 

w zajęciach pozalekcyjnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który bez zarzutów wywiązuje się z obowiązków  

 w poszczególnych klasach osiąga postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości na 

poziomie podstawowym, przy pomocy nauczyciela realizuje zadania poziomu  

rozszerzonego. Duża jest staranność i sumienność w wykonywaniu zadań 

i zaangażowanie w przebieg lekcji oraz przygotowanie się do zajęć. Prowadzi higieniczny 

tryb życia, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowo-

rekreacyjnym. 

 

 Oceny dostateczną lub dopuszczającą otrzymuje uczeń adekwatnie do włożonego wysiłku 

w wywiązywanie się z obowiązków, stopnia postępu w opanowaniu umiejętności i 

wiadomości na poziomie podstawowym w poszczególnych klasach, poziomu staranności i 

sumienności w wykonywaniu zadań, zaangażowania w przebieg lekcji oraz stopnia 

przygotowania się do zajęć. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który wykazuje szczególnie lekceważący stosunek 

do obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu, nie bierze czynnego udziału w lekcji, 

swoim zachowaniem dezorganizuje pracę, stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie i innych, 

jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć. Prowadzi niehigieniczny i niesportowy tryb życia. 

 

Za zgłoszone przed lekcją nieprzygotowanie się do zajęć ( brak stroju , obuwia do ćwiczeń, 

brak pisemnego zwolnienia z ćwiczeń przez rodzica, lekarza oraz higienistkę szkolną) , 

uczeń otrzymuje  minus „-".Trzy takie znaki w ciągu semestru zamienia się na cząstkową 

ocenę niedostateczną. 

 

Każdego miesiąca uczeń otrzymuje ocenę z aktywnego uczestniczenia w lekcjach w.f. 

Oceną wyjściową jest ocena bardzo dobra. Jeżeli uczeń w trakcie lekcji nie przykłada się do 

ćwiczeń, nie wykonuje odpowiedniej ilości powtórzeń, unika wysiłku, nie wykonuje 

poleceń nauczyciela otrzymuje minus. Jeden minus w miesiącu to ocena-4, dwa minusy-3, 

trzy minusy-2, cztery minusy i więcej-1. 

Jeżeli uczeń jest bardzo aktywny na lekcji(chętnie wykonuje pokazy ćwiczeń, 

przeprowadza rozgrzewki ponad obowiązkową normę, chętnie pomaga innym, reprezentuje 

szkołę w zawodach sportowych, pomaga przy organizacji imprez sportowo -rekreacyjnych) 

otrzymuje w danym miesiącu ocenę celującą. 

 



4. Sposób informowania o ocenach 

 

O uzyskaniu poszczególnych ocen uczniowie i rodzice będą informowani poprzez wpis do 

dziennika lekcyjnego w formie papierowej, elektronicznej, a uczniowie, w formie ustnej 

bezpośrednio po otrzymaniu oceny. O proponowanej ocenie półrocznej i rocznej rodzice i 

uczniowie zostaną poinformowani w tej samej formie, najpóźniej na dwa tygodnie przed 

radą klasyfikacyjną. O uzyskanej przez ucznia ocenie niedostatecznej na koniec semestru 

lub roku szkolnego rodzice zostaną powiadomieni pisemnie na tydzień przed radą 

klasyfikacyjną 
 

 

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA  

OCENY ŚRÓDROCZNEJ LUB KOŃCOWOROCZNEJ 
Propozycja oceny klasyfikacyjnej jest konsekwencją ocen uzyskanych przez ucznia z testów 

sprawnościowych, aktywności oraz przygotowania do zajęć. Uczeń może uzyskać wyższą 

ocenę klasyfikacyjną śródroczną/końcoworoczną niż proponowana przez nauczyciela, jeśli 

oceny uzyskane przez niego w trakcie półrocza nie wskazują jednoznacznie tej oceny. W 

takim przypadku nauczyciel określa formę i zakres poprawy. Nauczyciel wyznacza termin 

poprawy, jednak nie może on być późniejszy niż trzy dni przed ostateczną datą 

wystawienia ocen klasyfikacyjnych. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają 

prawo wnioskować (na piśmie) o podwyższenie oceny z wychowania fizycznego w 

terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od otrzymania informacji o proponowanej 

rocznej lub śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej. Wniosek musi zawierać uzasadnienie. 

Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane. 
 

Uczeń ma prawo ubiegać się o wyższą niż przewidywana ocenę klasyfikacyjną (o jeden 

stopień), jeśli spełni następujące warunki: 

- frekwencja na zajęciach nie może być niższa niż 90% ( z wyjątkiem długotrwałej choroby) 

- wszystkie godziny opuszczone są usprawiedliwione  

- wszystkie próby sprawnościowe są zaliczone  

- uczeń musi posiadać większą ilość ocen cząstkowych równych lub wyższych ocenie o którą 

się ubiega 

- zawsze posiada strój sportowy, oprócz dopuszczonej ilości zgłoszeń o niedyspozycji. 

 

ZASADY PODWYŻSZENIA OCENY: 

Uzyskanie odpowiedniej ilości punktów w indeksie sprawności fizycznej prof. Zuchory 

dla odpowiedniej do wieku grupy. 

Indeks sprawności zawiera sześć prób sprawdzających: 

- szybkość 

- skoczność 

- siłę mięśni ramion 

- gibkość 

- siłę mięśni brzucha 

 - wytrzymałość 
 



 

 

  


